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Regulamentul Campaniei „Promoţia de Toamnă 2019”

Articolul 1
Organizatorul Campaniei
(1) Campania „Promoţia de Toamnă 2019” (denumită în continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial România
IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, Central Business Park, Corp D-E, Et.1, Corp D, Et.2, Sector 4, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr.J40/1682/2006, cod unic de identificare RO18346091, înregistrată în Registrul general al instituțiilor financiare nebancare ținut de
Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-010178/03.08.2007 şi în Registrul Special ţinut de Banca National a Romaniei cu nr. RS-PJR-41010099/16.02.2018, denumită în continuare "Organizator" sau „Provident”.
(2) Campania se desfăşoară conform prevederilor prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Toţi participanţii la Campanie
sunt obligaţi să respecte condiţiile prezentului regulament al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul este pus la dispoziţie în mod gratuit, la solicitarea oricărei persoane interesate la numărul de telefon (021)9877, prin intermediul
reprezentantilor de vânzări ai Organizatorului sau la adresa de internet: https://www.provident.ro/promotii-credite-online/promotia-de-toamna.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, sub condiţia notificării publice prealabile a modificării.

Articolul 2
Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în zonele în care Organizatorul are deschise puncte de lucru la data iniţierii
Campaniei, exceptând zonele gestionate de punctele de lucru din judeţele Timiș, Caraş-Severin, Mureș, Sibiu, Brăila, Galaţi şi Vrancea.
(2) Campania se va derula în perioada 28 august 2019 – 24 septembrie 2019 inclusiv.

Articolul 3
Dreptul de participare
La Campanie participă persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) până la data începerii prezentei Campanii nu au încheiat niciodată un contract de împrumut cu Provident sau, dacă au încheiat contracte de
împrumut cu Provident, creditele aferente acestor contracte au fost achitate integral (lichidate) înainte de începerea Campaniei (înainte de 28
august 2019);
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b) îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate pentru acordarea unui credit, prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de procedurile / normele
de creditare ale Provident;
c) încheie cu Provident, pe durata Campaniei, un contract de credit cu durata contractului de 62 de săptămâni pentru una dintre sumele împrumutate
menţionate la Articolul 4 din prezentul regulament.

Articolul 4
Mecanismul Campaniei
În perioada 28 august 2019 – 24 septembrie 2019, inclusiv, creditele cu valoarea de 1.000 de lei, 1.500 de lei, 2.000 de lei, 2.500 de lei şi 3.000 de lei,
cu perioada de rambursare de 62 de săptămâni, vor fi acordate persoanelor care îndeplinesc condiţiile menţionate la Articolul 3 de mai sus cu o reducere
promoţională a costurilor, respectiv cu o reducere de 50% a comisioanelor aferente creditului (comision de analiză şi comision unic aferent serviciului
opţional de gestionare la domiciliu a creditului) şi cu o rată a dobânzii redusă, după cum urmează:
a) cu o rată a dobânzii de 18,8%/an în cazul clienţilor care, pe lângă condiţiile menţionate la Articolul 3 de mai sus, îndeplinesc la data solicitării
creditului Provident, în mod cumulativ, următoarele două condiţii suplimentare:
1. veniturile obţinute de către client, luate în considerare de către Provident în scopul evaluării capacităţii clientului de rambursare a creditului,
fie sunt înregistrate în baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), fie sunt venituri obţinute din pensii;
şi
2. înregistrările curente din sistemul de evidenţă al Biroului de Credit S.A. atestă existenţa unui istoric de creditare al clientului, respectiv
clientul în cauză a mai contractat cel puţin un credit de la instituţii financiare nebancare sau instituţii de credit participante la sistemul
Biroului de Credit S.A. şi această situaţie este evidenţiată în raportul de credit emis de Biroul de Credit S.A.
b) cu o rată a dobânzii de 33,8%/an în cazul clienţilor care, la data solicitării creditului Provident, nu îndeplinesc cumulativ cele două condiţii
suplimentare menţionate la litera (a) de mai sus.
În acord cu dispoziţiile legale aplicabile, consultarea/interogarea de către Provident a bazelor de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(ANAF) şi ale Biroului de Credit S.A., pentru a verifica dacă solicitantul de credit îndeplineşte condiţiile suplimentare menţionate la litera (a) de mai
sus, este condiţionată de existenţa acordului scris al persoanei vizate (clientului). Lipsa acordului clientului conduce la imposibilitatea Organizatorului
de a interoga bazele de date anterior menţionate.
Reducerile sus-menţionate se aplică raportat la costurile aferente produselor standard cu valoarea de 1.000 de lei, 1.500 de lei, 2.000 de lei, 2.500 de lei
şi 3.000 de lei şi cu perioada de rambursare de 62 de săptămâni, aflate la data demarării Campaniei în oferta standard a Provident, astfel:
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Comision
unic
aferent
serviciului
opţional
de
gestionare la domiciliu a
creditului*
20 lei

Rata
săptămânală
(cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

Valoarea totală de plată (cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

43,64 lei

2.705,63 lei

32,10 %

10 lei
(20 lei/2)

29 lei

1.797,72 lei

52,65 %

10 lei
(20 lei/2)

30,61 lei

1.897,57 lei

Comision
unic
aferent
serviciului
opţional
de
gestionare la domiciliu a
creditului*
20 lei

Rata
săptămânală
(cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

Valoarea totală de plată (cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

54,50 lei

3.378,45 lei

Comision de
analiză

Rata
dobânzii
(%/an)

Rata
săptămânală

Valoarea
totală de
plată

DAE

120 lei

52 %

23,64 lei

1.465,63 lei

96,86 %

Produs
promoţional
de
1.000 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
18,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

18,8 %

19 lei

1.177,72 lei

Produs
promoţional
de
1.000 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
33,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

33,8 %

20,61 lei

1.277,57 lei

Produs standard de
1.000 de lei / 62
săptămâni

_________
Comision de
analiză

Rata
dobânzii
(%/an)

Rata
săptămânală

Valoarea
totală de
plată

DAE

120 lei

52 %

34,50 lei

2.138,45 lei

86,84 %

Produs
promoţional
de
1.500 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
18,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

18,8 %

28,01 lei

1.736,59 lei

28,20 %

10 lei
(20 lei/2)

38,01 lei

2.356,59 lei

Produs
promoţional
de
1.500 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
33,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

33,8 %

30,43 lei

1.886,35 lei

48,38 %

10 lei
(20 lei/2)

40,43 lei

2.506,35 lei

Produs standard de
1.500 de lei / 62
săptămâni

_________
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Comision
unic
aferent
serviciului
opţional
de
gestionare la domiciliu a
creditului*
20 lei

Rata
săptămânală
(cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

Valoarea totală de plată (cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

65,35 lei

4.051,26 lei

26,29 %

10 lei
(20 lei/2)

47,03 lei

2.915,45 lei

46,27 %

10 lei
(20 lei/2)

50,25 lei

3.115,13 lei

Comision
unic
aferent
serviciului
opţional
de
gestionare la domiciliu a
creditului*
20 lei

Rata
săptămânală
(cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

Valoarea totală de plată (cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

76,20 lei

4.724,08 lei

Comision de
analiză

Rata
dobânzii
(%/an)

Rata
săptămânală

Valoarea
totală de
plată

DAE

120 lei

52 %

45,35 lei

2.811,26 lei

81,93 %

Produs
promoţional
de
2.000 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
18,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

18,8 %

37,03 lei

2.295,45 lei

Produs
promoţional
de
2.000 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
33,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

33,8 %

40,25 lei

2.495,13 lei

Produs standard de
2.000 de lei / 62
săptămâni

_________
Comision de
analiză

Rata
dobânzii
(%/an)

Rata
săptămânală

Valoarea
totală de
plată

DAE

120 lei

52 %

56,20 lei

3.484,08 lei

79,03 %

Produs
promoţional
de
2.500 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
18,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

18,8 %

46,04 lei

2.854,31 lei

25,15 %

10 lei
(20 lei/2)

56,04 lei

3.474,31 lei

Produs
promoţional
de
2.500 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
33,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

33,8 %

50,07 lei

3.103,92 lei

45,01 %

10 lei
(20 lei/2)

60,07 lei

3.723,92 lei

Produs standard de
2.500 de lei / 62
săptămâni
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_______
Comision
unic
aferent
serviciului
opţional
de
gestionare la domiciliu a
creditului*
20 lei

Rata
săptămânală
(cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

Valoarea totală de plată (cu
serviciul de gestionare la
domiciliu a creditului*)

87,05 lei

5.396,89 lei

24,39 %

10 lei
(20 lei/2)

65,06 lei

4.033,17 lei

44,18 %

10 lei
(20 lei/2)

69,89 lei

4.332,70 lei

Comision de
analiză

Rata
dobânzii
(%/an)

Rata
săptămânală

Valoarea
totală de
plată

DAE

120 lei

52 %

67,05 lei

4.156,89 lei

77,12 %

Produs
promoţional
de
3.000 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
18,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

18,8 %

55,06 lei

3.413,17 lei

Produs
promoţional
de
3.000 de lei / 62
săptămâni cu rata
dobânzii fixă de
33,8% pe an

60 lei
(120 lei/2)

33,8 %

59,89 lei

3.712,70 lei

Produs standard de
3.000 de lei / 62
săptămâni

*serviciul de gestionare la domiciliu a creditului este opţional şi este prestat exclusiv la cererea clientului

Articolul 5
Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit, inclusiv în cazul
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lui, de a continua Campania.
(2) Situaţiilor avute în vedere de alineatul precedent le sunt asimilate şi sentinţa/decizia şi/sau actul de putere publică al unei instanţe judecătoreşti sau
al altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu este ţinut de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Articolul 6
Litigiile şi legea aplicabilă
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(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile
vor fi soluţionate de către instanţa competentă.
(2) Legea aplicabilă este legea română.

Articolul 7
Dispoziţii finale
(1) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii se pot adresa Organizatorului, pe întreaga durată a Campaniei, la telefon (021) 9877 (număr
cu tarif normal).

Provident Financial România IFN S.A.

27 august 2019

